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Onze dierbaren herdenken en levend houden in onze herinnering...

Onze samenleving bestaat tegenwoordig uit een zeer uiteenlopende groep mensen. Ieder met 
verschillende normen, waarden en tradities. Mede hierdoor is de beleving van afscheid nemen of 
het herdenken van onze naasten enorm veranderd... Vanuit deze gedachte willen Toon van Goch, 
Jules Kreutz, Clemens Weijs en Joris Roth met het jaarlijks terugkerende initiatief ‘Òs gemis’ 
iedereen binnen de gemeenschap van Oostrum een plek en de gelegenheid bieden om hun 
overledenen in een sfeervolle, omgeving te gedenken. Een herdenkingsbijeenkomst voor jong 
en oud, vrij toegankelijk voor iedereen. Alleen of samen met anderen stilstaan bij onze dierbare 
overledenen, ongeacht waar deze begraven of gecremeerd zijn. 

Zet alvast in je agenda: Òs gemis; een avond waar voor iedereen ruimte zal zijn voor verbon-
denheid, herkenning, samenzijn en beleving. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 24 oktober 
2015, vanaf 18.30 uur op begraafplaats Trans Cedron in Oostrum. Verdere info volgt nog.

 
Bijeenkomst op vrijdagmiddag 25 september 

Financieel ontzorgen bij ouder worden  

Wilt u goed geïnformeerd zijn? 

We hebben een informatief programma voor u: 

- Lezing door de Rabobank 'Welke bankzaken kunt u bij leven regelen en wat gebeurt er na een overlijden?' 

- Lezing door notaris Mr. Annemarie Beijers-Willems over 'de werking van het levenstestament'. 

U kunt de beide lezingen bijwonen om 13.30 of 15.00 uur. Locatie: Kantoor Spoorweg 2 Hegelsom.                        
Aanmelden is mogelijk tot 15 september via www.rabobank.nl/horstvenray of telefonisch via  Tel. 077 389 84 00. 

 



ZATERDAG 19 September  09.00 - 12.00 UUR                                  
(Elke zaterdag met een even weeknummer)

INZAMELEN OUD PAPIER

LOCATIE: PARKEERPLAATS

‘t ALLEMANSCAFÉ

14 sept.  Geen repetities
16 sept.  16.00u. Leerlingen slagwerk
  * Music for Life
  19.30u. Repetitie Hit-it

20.00u. Repetitie slagwerkgroep 

Agenda

19 sept. Inzamelen oud papier



                       
Zondag 13 sept.  11.00 uur: Hoogmis (Pater P. Pubben) (Venray’s Gregoriaans Koor)          
    ter ere van Onze Lieve Vrouw van Oostrum,  
    jaardienst overleden ouders van de Venne-Kersten, 
    overleden ouders Loonen-van Rens, Deken Loonen, 
    Wim en Annette Loonen, Annie Loonen, 
    Pierre Driessen, 

               Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, 
     familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.          

            Zie ook de website van de parochie Oostrum: www.parochieoostrum.nl 

        Het telefoonnummer van pastoor J. Boon, Lovinckplein 8, 5813 CC Ysselsteyn, is 545055.
        In verband met tijdige publicatie in het Oostrum’s Weekblad en Peel en Maas
        dient u misintenties e.d. vrijdags vóór 10.00 uur op te geven bij kerkbestuurslid 
        Jos de Beer, Mgr. Hanssenstraat 6,  tel.  584031
.                                                                                                                                           

       HET KAN ALTIJD NOG ERGER….

Dat waren mijn eerste gedachten toen ik de brief doorlas die in de brievenbus lag en betrekking had om de 
wegwerkzaamheden rondom het Lovinckplein. Nu het plein zelf aan de beurt is, word je door de omstandigheden 
er niet vrolijker op. Met regelmaat rijden mensen zich vast en zoeken hopeloos waar ze naar toe moeten, anderen 
moeten het ontgelden met een aanrijding. Het kan ook niet uitblijven op de smalle weggetjes. En alsof het nog niet 
allemaal erg genoeg is was ook nog de grote weg langs Vredepeel geheel ‘op slot’. Velen denken ondertussen wel (en 
uiten het ook) weg-werkzaamheden. Het is al maanden omrijden, en je mag blij zijn dat je je woning nog bereiken 
kunt. Nu zijn wij allen op weg naar onze eindbestemming, naar de hemelse woning die Jezus voor ons bereidt. En 
zoals ook naar Rome, zijn er vele wegen die erna toeleiden. Maar één ding hebben we gemeenschappelijk, we 
zoeken naar geluk. Maar welke weg kiezen wij om het geluk binnen te halen? In onze individualistische tijd lijkt 
het vanzelfsprekend dat iedereen op zijn eigen weg en op zijn eigen manier naar geluk zoekt. De één zoekt het in 
op vakantie gaan, een ander in het rijden van een luxe auto, weer een ander in aanzien. Kortom we betreden vele 
wegen om ons geluk te zoeken. Maar het echte binnenleiden van het geluk zit er niet in. En als we al geluk ervaren 
is dit vaak van korte duur. Vroeg of laat moeten we inzien dat we geluk niet kunnen maken. Het zou dan toch maar 
een surrogaat zijn en van menselijke en dus kwetsbare kwaliteit. Het diepste verlangen naar geluk vinden we alleen 
in God. Wie het echte geluk zoekt komt tot de conclusie dat we deze alleen maar vinden in het volgen van Jezus 
en de roeping die wij van Godswege ontvangen en ervaren hebben. Hierbij hoeven we niet alleen te denken aan 
een religieuze roeping, aan roeping tot het priesterschap, maar wat te denken van leerkrachten, verplegers en 
anderen die ‘van harte’ hun werk verrichten. Dit moet kunnen we ook als een roeping zien, anders wordt het niet 
volgehouden. Het mag duidelijk zijn dat het geluk alleen in God gevonden wordt en in het van harte je inzetten 
voor de medemens, op welke wijze ook.  Misschien hebben we nog een hele weg te gaan om dit geluk bij onszelf te 
vinden, misschien botsen we in het zoeken met ons eigen ‘ik’,  al gaan we nog vele ‘omwegen’, als we het ware geluk 
maar blijven zoeken en eraan werken. Daar wordt je pas vrolijk van en als we denken dat het geluk verre van ons is, 
laten we dan maar denken dat het altijd erger kan.                                                                            

pastoor J. Boon





Aostrumse Zangkompeneej 
 
 

De bloemenactie van de Aostrumse Zangkompeneej staat weer voor de deur.                                                              
Op kermiszaterdag zullen de leden van dit koor op hun jaarlijkse traditionele rondgang  door het dorp zo 

tussen 11:00 en 13:00 uur aan de inwoners van Oostrum een bloemetje te koop aanbieden. 
 

Met de kermis een bloemetje in huis:….. wel zo gezellig!!!! 
 

 
 
 

Op zaterdag 12 september zult u in de straten van Oostrum weer de leden van de Zangkompeneej aantreffen 
met een bloemetje op de arm. Wij doen ons uiterste best om ieder jaar het Lenteconcert en het Korentreffen 

tot een succes voor Oostrum en omgeving te maken. Dat kan ondermeer  met hulp van iedereen, die graag 
een bloemetje in huis wil hebben en onze vereniging op die manier wil steunen. Mogen wij op u rekenen? 

 
De Aostrumse Zangkompeneej valt niet weg te denken binnen de Oostrumse gemeenschap. 

 
En de jaarlijkse bloemenactie ook niet !!! 

 
  

Wij danken u hartelijk voor 
uw steun en wensen u een 

fijne kermis toe. 



Daarom

• Komt bij u thuis.
• Deskundig en eerlijk advies.
• Lokaliseren en oplossen van problemen.
• Alles wordt voor u aangesloten en ingesteld.
• Ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.
•• Alles voor bedrijf, thuis, auto of boot.

                 info@in2sound.nl | Tel: 06-14653208



 
 
 
Oostrumse Kermis 

 

De 2e zondag in september… Kermis in Oostrum. Dan begint bij menigeen het kermisbloed te 
kriebelen.  Het begint al in de week daarvoor; het opbouwen. Vanaf woensdag rijden de eerste 
wagens het plein op. Er is volop belangstelling van jong en oud; spullen worden uit de vrachtauto ’s 
gehaald en  het is mooi om te zien hoe alles weer in elkaar past. Het opbouwen zelf is al een attractie 
op zich. En dan te bedenken dat deze ‘attractie’ minstens zo ‘n 20 keer in een seizoen plaatsvindt. 

Ik heb de betekenis van de kermis eens opgezocht. Op Wikipedia  staat de volgende uitleg genoemd:                    
terrein met kramen en apparaten waar je allerlei dingen kunt doen om je te ontspannen en te 
vermaken.  Of: een kermis is een verzameling rondtrekkende attracties en kramen in de openlucht 
ter vermaak van het volk. In Oostrum speelt het vermaak zich af op het dorpsplein mooi in het 
centrum van ons dorp. 

Als je in de geschiedenis duikt van de kermis dan lees je dat een kermis van oorsprong een jaarmarkt 
is ter gelegenheid van de wijdingsdag van de parochiekerk van een plaats. In Oostrum staat de 
kermis netjes opgesteld naast de kermis en Maria met kind. Ze heeft een mooi plekje om de gehele 
kermis te kunnen overzien en waakt over het welzijn van de kermisgangers. Elk jaar heb ik weer met 
haar te doen als ik de ’ toepers ’ op maandag de kroeg uit zie komen. Maar als je heel goed kijkt dan 
verschijnt er ieder jaar weer een glimlach op haar gezicht en knijpt ze ook af en toe een oogje dicht. 

Wat ook de betekenis is en wat de geschiedenis van de kermis ook mag zijn. Op Oostrum kermis daar 
is altijd wat te doen.  De attracties zijn bekend: de botsauto‘s, de draaimolen,  de schietkraam, de 
rups en  de hijskraantjes. Jammer dat er geen muntenschuivers zijn.  Spelen op zo ’n gokautomaat 
heeft toch iets spannends: al die licht –en muziekeffecten maken het speciaal. Zwaar verliesgevend, 
maar als je dan eindelijk beet hebt, ben je als een kind zo blij. Ook voor de inwendige mens wordt 
goed gezorgd; snoep, vis en suikerspin. De kroegen hebben hun kermisprogramma rond en het 
belooft weer een volksfeest voor allen te worden.  

Geniet deze kermisdagen en let goed op elkaar. Zodat je achteraf niet hoeft te zeggen dat je van een 
kouwe kermis thuisgekomen bent.  

 

Buuf.                                                                                                    

 
 
 
 



 

 

 

 

Shell Express Wanssum 
wordt opgewaardeerd naar  

Premium Express. 
 

Een Shell tankpas werkt helaas niet meer. 

Wij kunnen u echter twee uitstekende  

zakelijke alternatieven aanbieden: 
 

De landelijke DVP tankpas, hiermee kunt u  

bij álle tankstations in Nederland tanken. 

Of onze eigen populaire lokale tankpas. 
 

Voor meer informatie: 

info@premium-express. 

 

 

 Premium Express 
 Brugstraat 1 
 58561 AJ Wanssum 

 



 
Nationale Nachtvlindernacht 

 
IVN Geysteren-Venray neemt ook dit jaar weer deel aan de Nationale Nachtvlindernacht. Deze activiteit start op 
vrijdag 11 september om 21:30 uur bij de Golf- en Countryclub Geysteren, het Spekt 2 in Geysteren. Deelname is 
gratis. Geadviseerd wordt om een goede zaklamp mee te nemen. Fotograferen is toegestaan. 

 
Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht vinden in heel Nederland excursies plaats om 
op zoek te gaan naar nachtvlinders Ook de Golf- en Coutryclub Geysteren dient als 
decor voor de landelijke Nachtvlindernacht.  
Een nachtvlinderexcursie is een spannende gebeurtenis, want wie gaat er nu midden 
in de nacht het bos in, gewapend met een pot stroop? Wie spant er een laken in zijn 
achtertuin en zet er een felle lamp bij? Nachtvlinderonderzoekers vinden dit soort 
zaken heel gewoon. Ze doen het om beestjes met namen als agaatvlinder, 
huismoeder, rood weeskind en windepijlstaart te lokken. Nieuwsgierig geworden? 
Beleef het mee tijdens de Nationale Nachtvlindernacht. 
Deelnemers krijgen informatie van gidsen van IVN Geysteren-Venray over de 
nachtvlinders en hun families en over de vangst- en lokmethodes.  
Dit is een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met de geheimzinnige 
nachtvlinders en om deze vaak prachtige insecten te fotograferen.  
 

 
 
 

 
 

Thema-avond Alzheimer Café Venray 
 
Op maandag 14 september 2015 is het Alzheimer Café Venray weer open. 
Het café is een maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen 
ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanverwante thema’s. 
 

Het thema van de avond is: 
Hoe belangrijk is bewegen bij mensen met dementie? 
 
Gastsprekers:  
mw. Monique van der Waerden, fysiotherapeut van Fysiotherapie Geriatrie 
mw. Wilma Cuypers van Meer Bewegen voor Ouderen 
 
Het Alzheimer Café Venray vindt plaats in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray. 
Inloop is vanaf 19.00 uur en aanvang van het programma is om 19.30 uur.  
De avond wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. De toegang is gratis. 
Voor meer info kunt u bellen met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray, Joke Halmans, tel. (0478) 583806. 
 



 

Hallo Aostrum! 

Hoewel d’n carnavalstied nog wied veuruut is, wille weej toch gaer efkes beej ow ankloppe 
middels dees brief….Waorum? Umdat weej ollie hulp nueedig hebbe! 

Zoeweas gillie ongetwiefeld wieëte werd d’r an de van Broekhuuzestraot èn neej woonwiek 
gesticht. Aostrum is nog steeds an ut groeje en dat is moj. En schon gemaenschap mit veul 
meense die links of rechts ien ut verieënigingslaeve ur stieëntje beejdrage. En dat zien we 
netuurlik gaer. 

Ien denzelfde van Broekhuuzestraot stond tot en mit dizze carneval ok os wagebouw- en 
opslagloeëds.  Dees loeëds is vanf september tot en mit Aswoensdag ut domein van enne 
enthousiaste club vrijwilligers die daor werke an de  maest prachtige wages die de optochte 
ien Aostrum en Venroy kleur gaeve. Dees manne drage gehieël vreejwillig de 
carnevalsverieëniging en mit name de wagebouw,  op haand. En daor zien weej netuurlik 
trots op, want rondtrekke mit de mojste praalwages uut de gemaent makt os gröts. Toen en 
paar jaor geleeje bleek dat bouwe ien de alde  loeëds nie mer meugelik kos zien vanwege 
de uutbreidingsplanne, was os d’r dan ok alles an gelaege um de loeëds te kunne verplàtse 
naor en neej locatie.  

Mar ja ,ge vuult um al, verplàtste kost geld, hieël veul geld. Enne lange zuuktocht naor 
meense die os financieel en of materieel kosse helpe begos. En we meuge zegge dat d’r 
stappe zien gemakt, groeëte stappe. Mar op dit moment kunne we d’n finish nog nie 
antikke, we motte nog en paar stappe zette. 

Daorum wille weej as carnavalsverieëniging ‘n klemmend beroep doen op os leeje. Bin 
geröst, we komme nie roond mit pandbrieve, acceptgiro’s of blanco cheques want dat is 
nie wat we wille en gillie al zeker nie! Nieje, weej wille gaer doen waor we as Karklingels 
goed ien zien en dat is: Fieëst viere!  

Ieën van de maest gevleugelde uutsprake van Vastelaovend is: Vastelaovend vierde nie 
allieën den vierde same! Mit den uutspraak ien de kop is en kemissie an ut werk gegaon um 
en fieëst te organisieëre waor we mit zien alle en stieëntje beej kunne drage an ut verplatse 
van os loeëds. 

Hoe dan, wat dan en waor dan? 

Op dit moment werd d’r aachter de scherme hard gewerkt an LOODSPOP! Pop…., 
genne Vastelaovend dus. Mar wel mit hulp van en antal van os zusterverieëniginge uut                                       
de rodse kerkdaorpe. Op zaoterdag 10 oktoeëber 2015 organisieëre weej ien de hal van              
Manders Verhuur ‘nn evenement, wat liekt op en mix van Aege Bojjem,                                           
de Soundmixshow, So you think you can dance en the X-factor. 

                           ZIE VOLGENDE PAGINA 

 

 

 

Aostrum, september 2015 

 



 

Wat weej kunne verklappe is, dat en antal verieëniginge uut de gemaent den aovend ien 
de huud kruupt van enne bekende pop/rockartiest/band. De verieëniginge gaon prebieëre 
zo goed meugelik vur d’n dag te komme en daormit zaoveul meugelik punte te score. De 
optreejes zulle beoeërdieëld gaon werre dur en jury en degene den ut d’r ut baest vanaf 
brengt göt mit en fantastische pries naor huus. Live zang, live dans-acts, competitie en 
prestige mar baovenal en hoeëg entertainment-gehalte.  

Um dees artieste nie letterlik en figuurlik ien ur hemd te laote staon werre ze ondersteund dur 
en fantastische coverband: Jeopardy . Vur allieën de band al, is ut de moeite um te 
komme kieke. D’n aovend zal iengedaeld werre ien twieë dieële. Ut urste dieël umvat de 
zang-, dans- en entertainmentwedstrijd en ut twedde dieël van d’n aovend zal Jeopardy 
d’r en fantastisch optreeje an toevoege.  

Mar um d’n aovend écht te laote slage hebbe weej ollie anwezigheid nueëdig! Niks mieër 
en niks minder, went zonder Aostrumse meense is dit fieëst nie geslaagd.  

Dus zet asteblief mit en groeët uutroeptaeken ien owwe agenda op 10 oktober ’15; 

 Weej gaon naor Loodspop! 
As we same op dizze aovend de schouwers d’r flink oonder zette is de toekomst van de 
Aostrumse wagebouwers en alles wat daoran vasthengt wer vur hieël wat jaore veilig 
gesteld! 

Geej hoeft netuurlik ok nie allieën te komme, breng mar zoveul meugelik volk mit. Vuul ow 
ok veural nie teveul op den aovend umdat d’r andere vastelaovesverieëniginge zien.  

Ut göt os op de urste plats um ollie anwezigheid, os eage Aostrumse Karklingels. 

Dat weej mit zien alle en fieëst kunne make dat hoeve weej niemand te vertelle, daor wilde 
beej zien gewist! 

Dus gaer, hieël gaer tot zoaterdag 10 oktober beej Manders verhuur ien de hal!                 
Hald efkes ut kraentje en de site ien de gate vur de juuste info. 

Op vurhand zegge weej as kemissie alvest: Dankewel woh, fijn dat gillie d’r beej zied! 

 

Kemissie Loodspop, Bestuur en Road van 11  

CV de Karklingels 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

“Aandacht maakt alles mooier” 
 
Aandacht voor een ander: 
“We-time” 
Leuke workshops voor 4-6 personen 

 Workshop “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet”                     
 Workshop “En de kleur is…” 
 Workshop “ Spiegeltje, spiegeltje aan de wand” 
 Workshop “In Stijl” 
 Workshop “Gekleurd in stijl” 

 
Aandacht voor jezelf: 
“Me-time” 

 Persoonlijk kleur- en make-upadvies 
 Persoonlijk stijladvies 

 
Voor meer info:  

www.vivimage.nl Viviane Baljet 06-17593309 info@vivimage.nl 
 

Je bent van harte welkom op Randenrade 10, Oostrum 
 



 
 
 
 

 
Jeugd    
 

Uitslagen    
zaterdag 5 september 2015    
S.V. Oostrum A1 Leunen A1 0 - 1  
S.V. Oostrum B2G Ysselsteyn B2 0 - 3  
GFC'33 C1 S.V. Oostrum C1 1 - 1  
S.V. Oostrum C2G Montagnards C2G 5 - 5  
RESIA D1 S.V. Oostrum D1G 2 - 2  
S.V. Oostrum D2G SVOC'01 D2 1 - 5  
S.V. Oostrum E1 SSS'18 E1G 4 - 10  
Sparta'18 E2 S.V. Oostrum E2 13 - 2  
S.V. Oostrum E3G Leunen E2 0 - 13  
Sporting S.T. F1 S.V. Oostrum F1 5 - 4 Speler van de week: Bram Verstappen 
S.V. Oostrum F2 EWC'46 F2 10 - 5  
ST SV United/BVV'27 F3G S.V. Oostrum F3 5 - 2  
    
Programma    
zaterdag 12 september 2015    
VVV'03 A1 S.V. Oostrum A1 14:30  
S.V. Oostrum B1 Baarlo B1 13:00  
S.V. Oostrum C1 Wittenhorst C2 13:30  
SV Venray D9 S.V. Oostrum D2G 8:45  
ST SV United/BVV'27 E1 S.V. Oostrum E1 8:45  
S.V. Oostrum E2 Volharding E4G 9:00  
Venlosche Boys E4 S.V. Oostrum E3G 10:00  
Sporting S.T. F2G S.V. Oostrum F2 10:00  
S.V. Oostrum F3 SV Milsbeek F2 11:00  
    

Senioren    
 

Uitslagen    
 
zaterdag 5 september 2015    
SVEB Vet. S.V. Oostrum Vet. afgelast  
zondag 6 september 2015    
S.V. Oostrum 1 Heijen 1 1 - 0  
S.V. Oostrum 2 S.V. Venray 6 1 - 2  
    
Programma    
 
zaterdag 5 september 2015    
S.V. Oostrum Vet. SJVV Vet. 17:00  
zondag 6 september 2015    
EWC'46 1 S.V. Oostrum 1 14:30  
S.V. Oostrum 2 Leunen 4 12:00  
SVEB 3 S.V. Oostrum 3 10:00  
vv VOS 4 S.V. Oostrum 4 10:00  
S.V. Oostrum 5 SV Venray 8 11:30  

 





 
Uitslagen: 
    
Swift (V) D1 – Oostrum D1   12 - 1 
Oranje Wit (L) B1 – Oostrum B1   4 - 4  
De Horst A2 – Oostrum A1   4 - 5 
Oostrum 1 – Spes (M) 4    4 - 4   
 
Programma: 
 
Zaterdag  12 september 
 
Oostrum F1 – SVOC ’01 F1a   11.00  De Spar Oostrum 
Oostrum D1 – SVOC ’01 D2   09.00  De Spar Oostrum 
Oostrum B1 – ODIO B1    10.00  De Spar Oostrum 
Oostrum A1 – De Merels A1   11.15  De Spar Oostrum 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Op 12 september start de grote clubactie. Jeugdleden van SV Oostrum kunnen vanaf deze datum uw steun vragen voor 
deze actie. Met het kopen van loten van de grote clubactie maakt u niet alleen kans op mooie prijzen maar steunt u ook 
onze vereniging. 

U geeft bij het jeugdlid aan met welk aantal loten u mee wilt spelen. Middels een eenmalige machtiging betaald u de 
loten. Contante betaling is dus niet noodzakelijk. 

Namens bestuur en leden van SV Oostrum bedanken wij op voorhand voor uw bijdrage! 

 

 





Polen in Venray en (voor)oordelen 
 
Er zijn veel (voor)oordelen over de Polen die in Nederland werken en wonen. Maar 
kloppen onze (voor)oordelen wel? Durf jij het aan om je eigen oordeel hierover te 
geven door kennis te maken met een Poolse dorps-/wijkgenoot? Lees dan dit artikel! 

 
Wie is die Pool, waarom werkt hij hier, wat vindt hij belangrijk in zijn leven, wat doet hij in zijn vrije tijd, waarom wordt 
hij geen lid van een vereniging, enz.? 
Ook de Polen hebben beelden en (voor)oordelen over de Nederlanders maar kennen bijna niemand persoonlijk. Zij 
zouden misschien ook meer contact willen en willen graag de Nederlandse taal die ze geleerd hebben in de praktijk 
gebruiken. 
 
Het Koempel project is er om echt kennis met elkaar te maken, de Poolse mede-inwoner de gelegenheid te geven te 
oefenen in de Nederlandse taal en eventueel weg wijs te maken in de gemeente Venray. En om je eigen oordeel te 
vormen over de Polen. 
In het Koempel project heb je gedurende een half jaar tweewekelijks contact met een Poolse dorps-/wijkgenoot.  
 
Jullie worden aan elkaar gekoppeld en ontmoeten elkaar thuis. Je maakt kennis met de gewoonten en gebruiken, kookt 
misschien samen. En samen bezoek je ook plekken buiten de deur. Denk bijvoorbeeld aan bezoek aan de bibliotheek, 
samen wandelen, het bezoeken van een Poolse supermarkt, het gemeenschapshuis/wijkhuis of ergens anders heen. 
 
Het woord Koempel is afkomstig uit de Limburgse mijnbouw en betekent ‘vriend of maatje’. Kumpel is ook een Pools 
woord wat betekent ‘vriend of maatje’.  
 
Wil je meer weten, neem dan contact op met: Synthese, Annie Korstjaans 0478-517399, a.korstjaans@synthese.nl 
 
Het Koempel project is mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Limburg. 
 
 

Wij passen uw woning aan naar al uw wensen. 

Ander huis gekocht? 

1. renovatie of vernieuwing keuken. 
2. renovatie of vernieuwing badkamer en/of toilet 
3. Nieuwe tegelvloer met vloerverwarming. 
4. Inclusief alle werkzaamheden vanaf het slopen. 

Henk Bovee Horst
Handelstraat 13  •  T 077- 397 90 00  •  www.bovee.nl

Al ruim 45 jaar hét vertrouwde adres voor keuken en badkamer!



 



SEPTEMBER  
  
6-7-8-9 Meerdaagse reis KBO
12 Bloemenactie AZKompeneej
12-13-14-15 Kermis …. 
16 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
17 Wandelen KBO
19 Dauwtrappen & Ontbijt (Geysteren) Zijactief
22 Kienen KBO
21 Knutselmiddag KBO
26 Wandelen KBO
28 Breifabriek KBO
30 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  

OKTOBER  
  
1 Dag voor de Ouderen (voor alle Ouderen) KBO
1 Wandelen KBO
5 Knutselmiddag KBO
6 Molukse avond Zijactief
7 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
10 Loodsrock CV De Karklingels
10 Jubileumconcert in Schouwburg Venray (20.00 uur) Harmony
13 Dagreis Wittem (met Oirlo & Castenray) KBO
14 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
15 Herfstwandeling KBO
19 Knutselmiddag KBO
20 Kienen KBO
21 Kienen De Zonnebloem
22 Fit door de overgang (Lezing door Mw. Dr. B. Havenith) Zijactief
28 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  

NOVEMBER  
  
4 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
7 Toneeluitvoering De Vlasbloem
8 Toneeluitvoering De Vlasbloem
9 Knutselmiddag KBO
10 Meidenkist (door Dhr. C. Prinsen) Zijactief
11 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
12 Algemene Ledenvergadering (Roermond) Zijactief
12 Themamiddag over Dementie KBO
13 Finale Maestro Harmonie        Harmonie SMT
17 Kienen KBO
22 Intocht Sinterklaas 
23 Knutselmiddag KBO
24 Wet WMO (Lezing door Mw. J. Hendrix) Zijactief
25 Servicepunt Oostrum open van 11.00 - 12.00 in De Oesterham Servicepunt Oostrum
  

DECEMBER  
  
2 Servicepunt Oostrum open van 19.30 - 20.30 in de Watermolen Servicepunt Oostrum
7 Knutselmiddag (Kerst) KBO
8 Kerststukjes (Martine Weys) Zijactief
8 Kienen KBO
9 Kerstmiddag De Zonnebloem
10 Kerstviering (D’n Oesterham) KBO




